AJUNTAMENT D'OLVAN
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

1. IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

Número
sessió
Caràcter

1/2018

Dia

9 de gener de 2018

Hora:
Lloc:
Ubicació

11:12
Sala de Govern
Casa de la Vila

Ordinari

2. MEMBRES ASSISTENTS:

Alcalde - President
Sr. Martí Orriols i Soler
Regidors/es presents:
Sr. Lluís Boixader i Aubets, 1er. Tinent d’alcalde – delegat d’àrea
Sra. Meritxell Colomer i Santané, 2na. Tinent d’alcalde – delegada d’àrea
Secretari - interventor
Sr. Josep Maria Molins i Penina, secretari - interventor.

A la sala de govern de la seu de l’Ajuntament d’Olvan, a les 11:12 hores, del dia 9 de gener
de 2018 es reuneixen sota la presidència de l'Il·lm. Sr. Martí Orriols Soler, prèvia
convocatòria a l'efecte, les persones anotades anteriorment, a l'objecte de celebrar sessió
ordinària de la Junta de Govern Local.
Pel Sr. Secretari - Intervenció es comprova que existeix el quòrum legal que preveuen els
articles 46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL), 98.c) del Decret legislatiu de Catalunya 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC) i 90 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF).
Acte seguit, el Sr. President declara oberta la sessió i s'entra a tractar els assumptes
inclosos a l'ordre del dia:
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2.- Qüestions prèvies.
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3.- Aprovació de documents comptables ADO-P
4.- Llicències urbanístiques.
5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
7.- Assumptes sobrevinguts.
8.- Precs i Preguntes.

3. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
És aprovada per unanimitat dels assistents, la minuta o acta de la sessió de la Junta de
Govern Local del dia 12 de desembre de 2017, sense cap esmena.
2. Qüestions prèvies.
Per l'Alcaldia – Presidència es dóna compte a la Junta de Govern Local dels escrits i
documents oficials que s’han rebut, així com també de les disposicions legals aprovades
últimament i que són d’interès municipal:
-

El Consell Comarcal del Berguedà, mitjançant instància telemàtica de data 3 de
novembre de 2017 (RE 2120/2017) ens han sol·licitat llicència urbanística per a
realitzar les obres del projecte constructiu de centre logístic de biomassa a la
parcel·la E.01 del polígon d’activitats econòmiques de Rocarodona.

-

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, mitjançant correu ordinari de data 11 de
desembre de 2017 (RE2352/2017), ens comuniquen que han iniciat el
procediment simplificat corresponent als sòls que es troben afectats per la
reforma de la Llei hipotecària aprovada per Decret 8 de febrer de 1946 i del Text
refós de la Llei de cadastre immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu
1/2004, de 5 de març, TRLCI i ens adjunten annex la relació de les referències
cadastral afectades al nostre municipi amb la ubicació al plànol.

-

En el BOPB de data 19 de desembre de 2017, apareix publicat l’anunci de
convocatòria pública per a l’elecció i designació de jutge/essa de pau titular
d’Olvan.

-

En el BOPB de data 29 de desembre de 2017, apareix inserit l’acord de la Junta
de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 18 de
desembre de 2017, d’aprovació del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” i el seu règim regulador.
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-

En el BOPB de data 2 de gener de 2018, apareix publicat l’acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 18 de desembre
de 2017 sobre l’aprovació de les Bases de participació en la primera fase del
programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa
energètica, 2018-2019.

-

La Diputació de Barcelona, mitjançant correu certificat de data 5 de gener de
2018 (RE 2018-E-RC-28), ens comunica que el vicepresident primer i president
delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en data 18 de desembre de 2017, ha
dictat un decret (ref. Reg. 13082) pel qual s’aprova la proposta de la Gerència de
Serveis de Medi Ambient.

-

Per part del Tresorer municipal, es dóna compte dels saldos bancaris dels
comptes que l’Ajuntament té contractats en diferents entitats financeres a data 9
de gener de 2018.

3. Aprovació de documents comptables F-ADO-P.
3.1.- Aprovació relacions de documents comptables F-ADO-P
En aquesta sessió de la Junta de Govern Local no es sotmeten a la seva consideració i
aprovació, documents comptables F-ADO-P.
4. Llicències urbanístiques.
En aquesta sessió de la Junta de Govern Local no es sotmeten a la seva consideració i
aprovació, llicències urbanístiques.
5.- Resolució d’instàncies i expedients administratius
5.1.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdits incobrables – fallis relació
17001, 17002.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:

Gestió Tributària.
Recaptació executiva – Declaració de crèdits incobrables - fallits

Tràmit:
Òrgan:

Aprovació
JGL

Quadre clas.:

01-06-07

1.- Antecedents i consideracions:
I. En data 23 de gener de 2004, l'Ajuntament d’Olvan, la Diputació de Barcelona i
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, van formalitzar un Conveni de
delegació de competències en l'àmbit de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de
dret públic municipal.
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II. D'acord amb les clàusules de l’esmentat conveni, l'exercici de les facultats delegades
s'ajustarà als procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió
tributària que estableixen les normes jurídiques següents: Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals, Llei General Tributària i Reglament General de Recaptació; així com també
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos
III. L’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, fou publicada en el BOP en data
11/01/2017.
IV. En data 4 de desembre de 2017 (RE núm. 2334/2017), la Unitat del Bages-Berguedà de
l'ORGT, ha presentat davant d'aquest Ajuntament la documentació referent a propostes de
fallits, d'acord amb les següents relacions:
Nº Relació

Concepte
tributari

Subjecte passiu

Import

17001

Cementiri

F.C., J.

38,42 €

17001

Cementiri

F.A., T.

38,42 €

17001

IVTM

G.C., M.

65,53 €

17002

Taxa aigua

C.S.E., J.

204,33 €

17002

Taxa residus
C.S.E., J.
domèstics

408,48 €

17002

Taxa aigua

N.A., J.

329,72 €

17002

Taxa residus
N.A., J.
domèstics

306,36 €

17002

IVTM

E.T., M.À.

446,04 €

17002

IVTM

P.V., S.

211,28 €

17002

Taxa aigua

C.E., M.

273,48 €

17002

Taxa aigua

P.G., E.

165,40 €

17002

Taxa residus
Centre de Jardineria del Berguedà
comercials

186,11 €

17002

Taxa aigua

P.S., E.

104,82 €

17002

Taxa aigua

R.M., E.

161,77 €
Total

2.940,16 €

V. L’esmentada proposta s’emmarca dins l’àmbit de la gestió tributària i de recaptació, que
porta a terme l’ORGT per delegació d’aquest Ajuntament, d’acord amb el conveni indicat a
l’antecedent I.
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VI. Mitjançant Providència de l'Alcaldia de data – de desembre de 2017, s'ha incoat
l'expedient EG-457-2017-HIS (GESTIONA 432/2017), la finalitat del qual és l'aprovació de
les declaracions de crèdits incobrables.
VII. La Secretaria – intervenció municipal ha emès l’informe núm. 0319/2017 de data 15 de
desembre de 2017, pel qual s’indica la normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a
la mateixa.
2. Fonaments de dret:
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la continguda als preceptes jurídics següents:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de
Recaptació (RGR).

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes Locals (TRLHL)

Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de règim Local de Catalunya /TRLMC)

Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general
de vehicles.

Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.

Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2017.
2n.- Consideració de deutor fallit i de crèdit incobrable.
Es consideraran fallits aquelles persones obligades tributàries que en relació amb la
recaptació dels seus deutes per part de la Hisenda Pública, s’ignora l’existència de béns o
drets embargables o realitzables per al seu cobrament.
La seva regulació es troba a les diferents normes tributàries indicades a l'apartat anterior,
entre d'altres, l'article 61 del RGR que assenyala el següent:

“Artículo 61 Concepto de deudor fallido y de crédito incobrable
1. Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se
ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del
débito. En particular, se estimará que no existen bienes o derechos embargables
cuando los poseídos por el obligado al pago no hubiesen sido adjudicados a la
Hacienda pública de conformidad con lo que se establece en el artículo 109.
Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio
embargable o realizable conocido tan solo alcance a cubrir una parte de la deuda.
La declaración de fallido podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor.
Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el
procedimiento de apremio por resultar fallidos los obligados al pago.
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El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al
pago.
2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios,
la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario.
Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos resultan fallidos, el
crédito será declarado incobrable por el órgano de recaudación.
3. Sin perjuicio de lo que establece la normativa presupuestaria y atendiendo a
criterios de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, se determinarán
por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria las actuaciones concretas que deberán realizarse a efectos
de justificar la declaración de crédito incobrable.”
Aquest article, en primer lloc, es determina per una part, quines persones obligades
tributàries han de considerar-se fallides i, per l'altre, què ha de considerar-se crèdits
incobrables, establint-se a més que la declaració de fallit podrà referir-se a la insolvència
total o parcial de la persona deutora.
En segon lloc, s'estableix que declarats fallits les persones deutores principals i els
responsables solidaris, l'acció de cobrament es dirigirà als responsables subsidiaris, i en cas
de no existir o de resultar també fallits el crèdit es declararà incobrable.
3r.-La declaració de fallit pot referir-se a la insolvència total o parcial
La declaració de fallit pot referir-se a la insolvència total o parcial del deutor, essent, per
tant, crèdits incobrables, aquells que no han pogut fer-se efectius en el procediment de
constrenyiment, per resultar fallits els obligats al pagament.
4t.- Revisió de fallits i rehabilitació de crèdits incobrables.
De conformitat amb allò que disposa l'article 63 del RD 939/2005, de 29 de juliol (RGR),
l'òrgan de recaptació, en aquest cas, l'ORGT de la Diputació de Barcelona, vetllarà la possible
solvència sobrevinguda de les persones obligades al pagament declarades fallides.
En el supòsit de produir-se aquesta circumstància, i que no s'hagi produït la prescripció,
procedirà la rehabilitació dels crèdits declarats incobrables, re-emprendre el procediment de
recaptació partint de la situació en què es troben en el moment de la declaració de crèdit
incobrable o de la baixa per referència.
En els mateixos termes s'expressa l'article 173.2 de la Llei General Tributària (LGT).
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
del següent
ACORD
Primer: APROVAR declarar com a crèdits incobrables les relacions trameses per l'Organisme
de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, Unitat del Bages-Berguedà, en
data 4 de desembre de 2017 (RE núm. 2334/2017) que es detallen a continuació, d'un total
de 2.940,16€, en concepte de fallits per crèdits incobrables:
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Nº Relació

Concepte
tributari

Subjecte passiu

Import

17001

Cementiri

F.C., J.

38,42 €

17001

Cementiri

F.A., T.

38,42 €

17001

IVTM

G.C., M.

65,53 €

17002

Taxa aigua

C.S.E., J.

204,33 €

17002

Taxa residus
C.S.E., J.
domèstics

408,48 €

17002

Taxa aigua

N.A., J.

329,72 €

17002

Taxa residus
N.A., J.
domèstics

306,36 €

17002

IVTM

E.T., M.À.

446,04 €

17002

IVTM

P.V., S.

211,28 €

17002

Taxa aigua

C.E., M.

273,48 €

17002

Taxa aigua

P.G., E.

165,40 €

17002

Taxa residus
Centre de Jardineria del Berguedà
comercials

186,11 €

17002

Taxa aigua

P.S., E.

104,82 €

17002

Taxa aigua

R.M., E.

161,77 €
Total

2.940,16 €

en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta
PROPOSTA D’ACORD.
Segon: INDICAR a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, que de conformitat amb allò que
estableix l’article 63 del Reglament General de Recaptació, l’òrgan recaptatori vetllarà la
possible solvència sobrevinguda de les persones obligades al pagament declarades fallides,
procedint-se en aquest cas, si no hi hagués prescripció, a la rehabilitació dels crèdits
declarats incobrables, prosseguint-se el procediment de recaptació des del moment processal
previ a la declaració de crèdit incobrable o baixa per referència.
Tercer: PROCEDIR a efectuar les anotacions comptables a la comptabilitat municipal,
derivades de l’adopció del present acord.
Quart: NOTIFICAR el present acord a la Unitat del Bages – Berguedà de l’ORGT de la
Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
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5.2.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdits incobrables – fallits relació
17003.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:

Gestió Tributària.
Recaptació executiva – Declaració de crèdits incobrables - fallits

Tràmit:
Òrgan:
Quadre clas.:

Aprovació
JGL
01-06-07

1.- Antecedents i consideracions:
I. En data 23 de gener de 2004, l'Ajuntament d’Olvan, la Diputació de Barcelona i
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, van formalitzar un Conveni de
delegació de competències en l'àmbit de les funcions de gestió i recaptació dels ingressos de
dret públic municipal.
II. D'acord amb les clàusules de l’esmentat conveni, l'exercici de les facultats delegades
s'ajustarà als procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió
tributària que estableixen les normes jurídiques següents: Text Refós de la Llei d'Hisendes
Locals, Llei General Tributària i Reglament General de Recaptació; així com també
l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos
III. L’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, corresponent a
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, fou publicada en el BOP en data
11/01/2017.
IV. En data 4 de desembre de 2017 (RE núm. 2335/2017), la Unitat del Bages-Berguedà de
l'ORGT, ha presentat davant d'aquest Ajuntament la documentació referent a propostes de
fallits, d'acord amb les següents relacions:
Nº Relació

17003

Concepte
tributari

Subjecte passiu

Taxa residus
Futur Berguedà, SL
domèstics

Import

5.413,20 €
Total

5.413,20 €

V. L’esmentada proposta s’emmarca dins l’àmbit de la gestió tributària i de recaptació, que
porta a terme l’ORGT per delegació d’aquest Ajuntament, d’acord amb el conveni indicat a
l’antecedent I.
VI. Mitjançant Providència de l'Alcaldia de data – de desembre de 2017, s'ha incoat
l'expedient EG-458-2017-HIS (GESTIONA 433/2017), la finalitat del qual és l'aprovació de
les declaracions de crèdits incobrables.
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VII. La Secretaria – intervenció municipal ha emès l’informe núm. 0318/2017 de data 15 de
desembre de 2017, pel qual s’indica la normativa aplicable i l’adequació de les actuacions a
la mateixa.
2. Fonaments de dret:
1r.- Normativa aplicable
La normativa aplicable és la continguda als preceptes jurídics següents:

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (LGT).

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de
Recaptació (RGR).

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes Locals (TRLHL)

Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de règim Local de Catalunya /TRLMC)

Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.

Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2017.
2n.- Consideració de deutor fallit i de crèdit incobrable.
Es consideraran fallits aquelles persones obligades tributàries que en relació amb la
recaptació dels seus deutes per part de la Hisenda Pública, s’ignora l’existència de béns o
drets embargables o realitzables per al seu cobrament.
La seva regulació es troba a les diferents normes tributàries indicades a l'apartat anterior,
entre d'altres, l'article 61 del RGR que assenyala el següent:

“Artículo 61 Concepto de deudor fallido y de crédito incobrable
1. Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se
ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del
débito. En particular, se estimará que no existen bienes o derechos embargables
cuando los poseídos por el obligado al pago no hubiesen sido adjudicados a la
Hacienda pública de conformidad con lo que se establece en el artículo 109.
Asimismo, se considerará fallido por insolvencia parcial el deudor cuyo patrimonio
embargable o realizable conocido tan solo alcance a cubrir una parte de la deuda.
La declaración de fallido podrá referirse a la insolvencia total o parcial del deudor.
Son créditos incobrables aquellos que no han podido hacerse efectivos en el
procedimiento de apremio por resultar fallidos los obligados al pago.
El concepto de incobrable se aplicará a los créditos y el de fallido a los obligados al
pago.
2. Una vez declarados fallidos los deudores principales y los responsables solidarios,
la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario.
Si no existieran responsables subsidiarios o, si existiendo, estos resultan fallidos, el
crédito será declarado incobrable por el órgano de recaudación.
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3. Sin perjuicio de lo que establece la normativa presupuestaria y atendiendo a
criterios de eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, se determinarán
por el Director del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria las actuaciones concretas que deberán realizarse a efectos
de justificar la declaración de crédito incobrable.”
Aquest article, en primer lloc, es determina per una part, quines persones obligades
tributàries han de considerar-se fallides i, per l'altre, què ha de considerar-se crèdits
incobrables, establint-se a més que la declaració de fallit podrà referir-se a la insolvència
total o parcial de la persona deutora.
En segon lloc, s'estableix que declarats fallits les persones deutores principals i els
responsables solidaris, l'acció de cobrament es dirigirà als responsables subsidiaris, i en cas
de no existir o de resultar també fallits el crèdit es declararà incobrable.
3r.-La declaració de fallit pot referir-se a la insolvència total o parcial
La declaració de fallit pot referir-se a la insolvència total o parcial del deutor, essent, per
tant, crèdits incobrables, aquells que no han pogut fer-se efectius en el procediment de
constrenyiment, per resultar fallits els obligats al pagament.
4t.- Revisió de fallits i rehabilitació de crèdits incobrables.
De conformitat amb allò que disposa l'article 63 del RD 939/2005, de 29 de juliol (RGR),
l'òrgan de recaptació, en aquest cas, l'ORGT de la Diputació de Barcelona, vetllarà la possible
solvència sobrevinguda de les persones obligades al pagament declarades fallides.
En el supòsit de produir-se aquesta circumstància, i que no s'hagi produït la prescripció,
procedirà la rehabilitació dels crèdits declarats incobrables, re-emprendre el procediment de
recaptació partint de la situació en què es troben en el moment de la declaració de crèdit
incobrable o de la baixa per referència.
En els mateixos termes s'expressa l'article 173.2 de la Llei General Tributària (LGT).
En conseqüència de tot el què s’ha exposat, es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
del següent
ACORD
Primer: APROVAR declarar com a crèdits incobrables les relacions trameses per l'Organisme
de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, Unitat del Bages-Berguedà, en
data 4 de desembre de 2017 (RE núm. 2335/2017) que es detallen a continuació, d'un total
de 5.413,20€, en concepte de fallits per crèdits incobrables:
Nº Relació
17003

Concepte
tributari

Subjecte passiu

Taxa residus Futur Berguedà, SL

Import
5.413,20 €
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domèstics
Total

5.413,20 €

en base als antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta
PROPOSTA D’ACORD.
Segon: INDICAR a l’ORGT de la Diputació de Barcelona, que de conformitat amb allò que
estableix l’article 63 del Reglament General de Recaptació, l’òrgan recaptatori vetllarà la
possible solvència sobrevinguda de les persones obligades al pagament declarades fallides,
procedint-se en aquest cas, si no hi hagués prescripció, a la rehabilitació dels crèdits
declarats incobrables, prosseguint-se el procediment de recaptació des del moment processal
previ a la declaració de crèdit incobrable o baixa per referència.
Tercer: PROCEDIR a efectuar les anotacions comptables a la comptabilitat municipal,
derivades de l’adopció del present acord.
Quart: NOTIFICAR el present acord a la Unitat del Bages – Berguedà de l’ORGT de la
Diputació de Barcelona, als efectes oportuns.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
5.3.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda 2017 – conveni marc interadministratiu de
col·laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà per a l’organització i
finançament dels serveis socials, inclusió, ciutadania i migracions, igualtat i
joventut 2016-2019.
Es presenta la següent PROPOSTA DE L’ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
Procediment:

Addenda 2017 conveni Marc Interadministratiu
Conveni Marc Interadministratiu de Col·laboració amb el Consell
Comarcal del Berguedà per a l’organització i finançament dels servei
socials, inclusió, ciutadania i migracions, igualtat i joventut 20162019

Tràmit:
Òrgan:

Aprovació expedient
Junta de Govern Local

Expt. Núm.:

GESTIONA 3/2018

1.Antecedents:

I.

En data 22 de desembre de 2017 (RE 2017-E-RC-2434), el Consell Comarcal del
Berguedà, mitjançant la plataforma EACAT, va presentar l’Addenda 2017 vinculada al
Conveni Marc Interadministratiu de Col·laboració entre el Consell comarcal del
Berguedà i els ajuntament per a l’organització i finançament dels serveis socials,
inclusió, ciutadania i migracions, igualtat i joventut 2016-2019.

II.

L’objecte d’aquesta addenda és contemplar les principals novetats així com les millores
de programes i serveis de l’any 2017 i en previsió pels anys 2018 i 2019.
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III. En aquesta addenda s’estableixen les condicions que han de regir en aquesta
col·laboració i cooperació per a l’anualitat 2017 i en previsió pels anys 2018 i 2019.

IV. L’addenda esmentada porta causa en el conveni marc interadministratiu de
col·laboració entre el consell comarcal del Berguedà i els Ajuntaments de la comarca,
per a l’organització i finançament dels serveis socials, inclusió, ciutadania i immigració,
igualtat i joventut 2016-2019, signat per ambdues parts en data 18 de gener de 2017.
V.

Mitjançant providència de l’alcaldia de data 8 de gener de 2018, s’ha incoat
l’expedient i demanat informe a aquesta Secretaria – intervenció.

VI. La secretaria – intervenció municipal ha emès l’informe núm. 2018-0004, de data 8
de gener de 2018, en el que indica la normativa aplicable i l’adequació de les
actuacions de la mateixa.
2. Fonaments de dret.
1er. Normativa aplicable
La normativa aplicable és la següent:



Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).



Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).



Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).




Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LRJPAC).




Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).



Articles del 107 al 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).




Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya.



Bases d’execució del pressupost.

Arts. 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic (LRJSP).
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal i el reglament de desenvolupament de la Llei, aprovat pel Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre.

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes Locals (TRLHL) i normativa de desenvolupament.
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2on.- Conveni de col·laboració i addendes.
El conveni de col·laboració i ensems les seves addendes, es regeixen per les seves clàusules i
els annexos i/o fitxes de programes que s’hi afegeixen, i en allò que no estigui previst a les
mateixes, per la normativa indicada anteriorment, en especial pels article 47 a 53 de la Llei
40/2016, d’1 d’octubre (LRJSP) i els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens local (ROAS).
3er.- Formalització de l’addenda.

La formalització de la present ADDENDA al conveni marc interadministratiu indicat a
l’antecedent IV, troba la seva cobertura jurídica a 47 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic (LRJSP) i als articles del 108 al 112 de la Llei 26/2010, de 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(LRJPAPC).
4rt.- Tràmits que hauran de seguir-se:
Els tràmits que hauran de seguir-se seran succintament els següents:

a) Aprovació per part de l’Ajuntament de l'esmentada addenda.
b) Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública.
c) Comunicació a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya de l'adhesió a l’esmentat conveni, a través de la plataforma EACAT,
d) Comunicació al Consell comarcal del Berguedà i formalització de l’Addenda..
5è.Normativa
aplicable
interadministratives

als

convenis

de

col·laboració

o

adhesions

La normativa aplicable als convenis de col·laboració i protocols d’adhesió interadministrativa,
així com a les seves addendes, ve determinada bàsicament pels articles:
-

47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

-

(LRJSP).
303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del ens locals (ROAS), i

-

107 al 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.

El conveni

és una figura organitzativa en el qual té especial rellevància les tècniques de

cooperació i col·laboració entre les diferents administracions públiques implicades regint el
principi d’igualtat de les parts.
En aquest sentit, el conveni pretén millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, i complir amb la normativa d’aplicació.
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6è. Òrgan competent per a l’adopció de l’acord:
L’òrgan competent per a resoldre aquesta petició és l’Alcaldia – Presidència, en virtut d’allò
que estableix l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local. No obstant això, aquesta competència ha estat delegada a favor de la Junta de
Govern Local mitjançant decret d’Alcaldia 1/2015, de 15 de juny, publicat al BOPB del dia 5
d’agost de 2015.
En conseqüència de tot el que s’ha exposat, es proposa que per part de la JUNTA DE
GOVERN LOCAL, sigui adoptat el següent
ACORD

Primer.- APROVAR l’expedient administratiu GESTIONA 3/2018, referent a l’aprovació de
l’Addenda 2017 vinculada al conveni marc interadministratiu de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament d’Olvan, per a l’organització i finançament dels serveis
socials, inclusió, ciutadania i migracions, igualtat i joventut 2016-2019; en base als
antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d’aquesta PROPOSTA
D’ACORD.
Segon.- SOTMETRE l’expedient i la minuta de conveni de referència al tràmit d’informació
pública de conformitat amb allò que estableix l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú (LPAC), per un termini mínim de VINT DIES, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i/o en el Diari Oficial de la Generalitat, en
el tauler d’anuncis i a la seu electrònica (e-tauler) als efectes que totes les persones
interessades puguin consultar-lo i formular les al·legacions que es considerin convenients.
Tercer.-

DETERMINAR que finalitzat el termini d’informació pública, si no es produeixen

al·legacions, ni reclamacions, l’expedient i el conveni de què porta causa, s’entendran
aprovats DEFINITIVAMENT, sense necessitat d’un nou acord de l’òrgan competent,
acreditant-se mitjançant certificació expedida per la Secretaria.
Quart.- FACULTAR de la manera més àmplia que com en dret sigui possible, al President de
la Corporació per a l’execució del present ACORD i per a la signatura dels documents que a
l’efecte siguin necessaris.
Cinquè.- PUBLICAR el contingut del l’Addenda objecte d’aprovació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, en compliment de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Sisè- INSERIR l’addenda formalitzat a la seu electrònica de la corporació per a facilitar
l’accés de la ciutadania a la informació pública, a l’empara d’allò que disposa l’article 8.1.f)
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Posada a votació la precedent PROPOSTA, és aprovada per unanimitat dels assistents.
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6.- Aprovació de càrrecs i llistes cobratòries
6.1.- Aprovació de llistes cobratòries pressupost 2018:
Són aprovades per la JUNTA DE GOVERN LOCAL, les relacions de propostes d’ALTA de
LIQUIDACIONS
TRIBUTÀRIES
d’ingrés
directe,
així
com
l’acceptació
de
les
AUTOLIQUIDACIONS formulades per les persones contribuents sense prejutjar ni la base, ni
la quota del tribut o preu públic.

Exercici
2018

Aplicació
Pressupostària
32500

Concepte
Expedició de documents

Relació
AUTOLIQUIDACIONS
núm. 1
62,55 €

62,55 €

62,55 €

62,55 €

TOTALS

TOTAL

7.- Assumptes sobrevinguts.
En aquesta sessió de la Junta de govern Local no es presenten assumptes sobrevinguts.
8.- Precs i Preguntes.
En aquest apartat no s’enregistra cap intervenció dels membres que formen la Junta de
Govern, per la qual cosa no hi han precs i preguntes.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores i trenta-dos
minuts, de la qual cosa s’estén la present acta.

Document signat electrònicament al marge per:
L’ALCALDE – PRESIDENT
Martí Orriols i Soler

EL SECRETARI – INTERVENTOR
Josep Maria Molins Penina
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